
RKE63221DX Refrigerator

Tökéletesen friss étel az ellenőrzött tárolási
feltételeknek köszönhetően
A DynamicAir technológia az egész hűtőszekrényben
egyenletesen tartja a hőmérsékletet, amely a
legbiztonságosabb tárolást biztosítja a friss
élelmiszerek számára.

Az A++ minősítés 21%-kal hatékonyabb
energiafelhasználást jelent, mint az A+ besorolás.
Élelmiszereit hatékonyabb energiafelhasználás mellett
tárolhatja - ezt kínálja Önnek ez az A++ osztályú
hűtőszekrény. Az A++ minősítés 21%-kal
hatékonyabb energiafelhasználást jelent, mint az A+
besorolás.

Coolmatic - gyorshűtés funkció

A Coolmatic funkció gyorsan és hatékonyan lehűti a friss ételeket az optimális
tárolási hőmérsékletre, majd - amint elvégezte a dolgát - automatikusan
kikapcsol.

More Benefits :
Belső LED-világítás•

Biztonsági üvegpolcok•

Rozsdamentes acélból készült ajtó, ujjlenyomatmentes felülettel•

Features :

Hűtőtér nettó űrtartalma: 314 l•
Nagyon csendes: csupán 39 dB•
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben•
COOLMATIC funkció - nagy
mennyiségű étel gyors lehűtésére

•

Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel•
Ventilátoros hűtés: azonos hőmérsékelt
a hűtőtér minden szintjén

•

Figyelmeztető jelzés nyitva felejtett ajtó
esetén

•

Hűtő polcok: 5 teljes szélességű ,
üvegpolc szegéllyel

•

Tojástartó: 1 db 6 tojásos•
Zöldségtároló fiók(ok): 1 db széles•
Hűtőtér világítás: LED•
Hűtő színe: ezüst oldalak+inox ajtó•
Ajtó nyitás: jobboldali és megfordítható•
Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix
görgők

•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : RKE63221DX•
Szín : ezüst oldalak+inox ajtó•
Hűtőtér technológia : statikus•
Energiaosztály (2010/30/EC) : A++•
Energiafogyasztás éves (kWh) : 109•
Klímaosztály : SN-N-ST-T•
Zajszint (dBA) : 39•
Hűtőtér bruttó űrtartalma (l) : 317•
Fagyasztótér bruttó űrtartalma (l) : 0•
Vezérlés : érintőkapcsoló•
Vezérlőegység helye : ajtó mögött, top panel•
Lábak, görgők : állítható lábak, hátsó fix görgők•
Fogantyú típusa : AEG P10 rúdfogantyú•
Ajtó : jobboldali és megfordítható•
Intenzív hűtés : Van•
Magas hőmérséklet-riasztás : nincs•
Ajtóriasztás : fényjelzés•
Hűtőpolcok : 5 teljes szélességű•
Hűtőpolcok típusa : üvegpolc szegéllyel•
Széles zöldségtároló fiók : 1 db széles•
Keskeny zöldségtároló fiók : -•
Nettó súly (kg) : 55.3•
 Magasság (mm) : 1550•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 668•

Product Description :


